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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0142/2009, του R.A.J., ιταλικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται 
από 2 υπογραφές, σχετικά με την παρέμβαση στα στοιχήματα σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι δικηγόρος, εκπροσωπεί τη μαλτέζικη εταιρεία πρακτόρων 
στοιχημάτων Stanleybet Malta Limited στην Ελλάδα και μια ομάδα πελατών της. Ο 
αναφέρων επισημαίνει ότι τον Νοέμβριο του 2008, οι ελληνικές αρχές συνέλαβαν και 
φυλάκισαν αρκετούς πράκτορες στοιχημάτων (πράκτορες της Stanley) και πελάτες σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη για παραβίαση της ελληνικής νομοθεσίας περί μονοπωλίου στοιχημάτων. Ο 
αναφέρων αμφισβητεί τη νομιμότητα της κατάστασης στην Ελλάδα, όπου ο κρατικός ΟΠΑΠ 
(Οργανισμός προγνωστικών αγώνων ποδοσφαίρου) έχει το μονοπώλιο και ελέγχει τα 
στοιχήματα στη χώρα με περιορισμούς στον ανταγωνισμό, ιδιαίτερα από άλλα κράτη μέλη 
της ΕΕ, και συνεπώς καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασχοληθεί με το θέμα προκειμένου 
να εξετάσει εάν η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα συνάδει με τις ευρωπαϊκές αρχές 
περί ανταγωνισμού και τις θεμελιώδεις αρχές της εσωτερικής αγοράς.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Μαΐου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Καταρχάς, πρέπει να σημειωθεί ότι η αναφορά υποβλήθηκε τον Ιανουάριο του 2009 και ότι 
έκτοτε (έως τον Ιούνιο του 2009) υπήρξαν νέες εξελίξεις. Πράγματι, σύμφωνα με τις 
πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή από άλλες πηγές, τα ελληνικά διοικητικά δικαστήρια 
επιβεβαίωσαν τη νομιμότητα των μέτρων επιβολής των ελληνικών αρχών, επομένως κανένα 
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καινούριο κατάστημα στοιχημάτων δεν άνοιξε στην Ελλάδα από τους αναφέροντες ή από την 
εταιρεία τυχερών παιχνιδιών, της οποίας η άδεια έχει εκδοθεί στη Μάλτα. 

Δεύτερον, πρέπει να υπενθυμισθεί ότι η εταιρεία τυχερών παιχνιδιών, της οποίας η άδεια έχει 
εκδοθεί στη Μάλτα, υπέβαλε αίτηση για την απόκτηση ανάλογης άδειας στην Ελλάδα στις 
30.6.2004 και στις 25.11.2004 προσέφυγε κατά της σιωπηρής απόρριψης της αίτησής της 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Τύπου, αναμένεται 
σύντομα η έκδοση απόφασης, η οποία ενδέχεται να κάνει δεκτό το αίτημα της εταιρείας 
τυχερών παιχνιδιών περί υποβολής στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αίτησης 
για την έκδοση προδικαστικής απόφασης. 

Τρίτον, στις 19 Ιανουαρίου 2007, η εταιρεία τυχερών παιχνιδιών υπέβαλε καταγγελία στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την άρνηση των ελληνικών αρχών να χορηγήσουν σχετική 
άδεια στον καταγγέλλοντα. Στο πλαίσιο της εν λόγω καταγγελίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
απέστειλε στις 29.6.2007 προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα βασισμένη στο άρθρο 49 
ΣΕΚ, το οποίο εγγυάται την ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Η ελληνική κυβέρνηση απάντησε 
στις 5.11.2007 και ισχυρίσθηκε ότι η νομοθεσία της για τα τυχερά παιχνίδια δικαιολογείται 
από επιτακτικούς λόγους που σχετίζονται με την προστασία των καταναλωτών και την 
προστασία της δημόσιας τάξης. Στις 29.2.2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στην 
Ελλάδα αιτιολογημένη γνώμη. Η ελληνική κυβέρνηση απάντησε τον Μάιο και τον Ιούλιο του 
2008 επιμένοντας ότι η νομοθεσία της για τα τυχερά παιχνίδια είναι συμβατή προς την 
κοινοτική νομοθεσία. Ωστόσο, δήλωσε ότι είναι διατεθειμένη να συζητήσει με την Επιτροπή 
διάφορα πιο περιοριστικά μέτρα τα οποία θα μπορούσε να θεσπίσει η Ελλάδα προκειμένου 
να καταστήσει τη νομοθεσία της για τα τυχερά παιχνίδια πιο συνεκτική και πιο συστηματική 
για την καταπολέμηση της εξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια, την προστασία των ανηλίκων 
και την προστασία των καταναλωτών, διατηρώντας παράλληλα τα αποκλειστικά δικαιώματα 
που έχουν χορηγηθεί σε μια εταιρεία τυχερών παιχνιδιών έως το 2020. 

Η Επιτροπή εκτιμά ότι τα κατασταλτικά μέτρα στην Ελλάδα κατά των δύο ενδιαμέσων 
ιδιωτικής εταιρείας αθλητικών στοιχημάτων, της οποίας η άδεια έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος 
μέλος, και τριών πελατών ενδέχεται να είναι δυσανάλογα και ασυμβίβαστα προς τα άρθρα 43 
και 49 της συνθήκης ΕΚ, εφόσον, όπως αναφέρεται ρητά στην απόφαση Placanica1 του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οικείο κράτος μέλος αρνείται να παράσχει 
άδειες κατά παράβαση του κοινοτικού δικαίου. Σύμφωνα με την απόφαση Gambelli2 του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τέτοια παράβαση του κοινοτικού δικαίου υπάρχει 
όταν ένα κράτος μέλος δεν επιδιώκει μια πολιτική με στόχο την πραγματική μείωση των 
δυνατοτήτων συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια κατά τρόπο συνεπή και συστηματικό.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει, στο πλαίσιο της προαναφερθείσας διαδικασίας επί παραβάσει, τη 
διερεύνηση της ελληνικής νομοθεσίας, η οποία απαγορεύει στις εταιρείες τυχερών παιχνιδιών 
που είναι νόμιμα εγκαταστημένες σε άλλο κράτος μέλος να παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες 
τους στην Ελλάδα, και θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με τις εξελίξεις.

                                               
1 ΔΕΚ, 6/03/07, Placanica, C-338/04.
2 ΔΕΚ, 6/11/03, Gambelli, C-243/01.
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4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2009.

Η Επιτροπή συνεχίζει, στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει την οποία κίνησε στις 29 
Ιουνίου 2007 κατά της Ελλάδας, τη διερεύνηση της ελληνικής νομοθεσίας η οποία 
απαγορεύει στις εταιρείες τυχερών παιχνιδιών που είναι νόμιμα εγκαταστημένες σε άλλα 
κράτη μέλη να παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες τους στην Ελλάδα, και θα τηρεί ενήμερη την 
Επιτροπή Αναφορών σχετικά με τις εξελίξεις. 

Εξετάζονται εναλλακτικές πολιτικές στη διαδικασία επί παραβάσει που βρίσκεται σε εξέλιξη 
κατά αρκετών κρατών μελών στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών, όπως ανακοίνωσε ο 
Επίτροπος Barnier στην απάντησή του σε προφορική ερώτηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο1.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011
(ΑΝΑΘ. ΙΙ).

Η Επιτροπή συνεχίζει, στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει την οποία κίνησε στις 29 
Ιουνίου 2007 κατά της Ελλάδας, τη διερεύνηση της ελληνικής νομοθεσίας η οποία 
απαγορεύει στις εταιρείες τυχερών παιχνιδιών που είναι νόμιμα εγκαταστημένες σε άλλα 
κράτη μέλη να παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες τους στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
Επιτροπή είναι ενήμερη για τις μεταρρυθμίσεις στο ελληνικό νομικό πλαίσιο για τα τυχερά 
παιχνίδια, οι οποίες κοινοποιήθηκαν βάσει της οδηγίας 98/34/ΕΚ. Η Επιτροπή θα 
αξιολογήσει το σχέδιο νόμου βάσει της οδηγίας 98/34/ΕΚ και θα λάβει υπόψη της τα σχετικά 
πορίσματα κατά τον καθορισμό των επόμενων ενεργειών της στο πλαίσιο της παρούσας 
διαδικασίας επί παραβάσει. Η Επιτροπή θα τηρεί την Επιτροπή Αναφορών ενήμερη για τυχόν 
περαιτέρω εξελίξεις.  

Στις 24 Μαρτίου 2011, η Επιτροπή υιοθέτησε Πράσινη Βίβλο για τα τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση στην εσωτερική αγορά.  Σκοπός της Πράσινης Βίβλου είναι να δώσει το 
έναυσμα για ευρεία δημόσια διαβούλευση επί όλων των συναφών πολιτικών προκλήσεων και 
πιθανών θεμάτων σχετικών με την Εσωτερική Αγορά, τα οποία ανακύπτουν από την ταχεία 
ανάπτυξη τόσο νόμιμων όσο και μη εγκεκριμένων προσφορών για τυχερά παιχνίδια σε 
απευθείας σύνδεση (on line) που απευθύνονται σε πολίτες ευρισκόμενους στην ΕΕ. Η 
Επιτροπή εγκαινιάζει την παρούσα διαβούλευση με ανοιχτό πνεύμα και δεν προδικάζει τα 
συμπεράσματα που θα εξαχθούν στη συνέχεια ως προς την αναγκαιότητα ανάληψης δράσης, 
τη μορφή της δράσης, κατά περίπτωση, και το επίπεδο στο οποίο πρέπει αυτή να αναληφθεί. 
Ο θεμελιώδης στόχος της είναι να συλλεγούν πραγματικά στοιχεία, να αξιολογηθούν τα 
διακυβεύματα και να συγκεντρωθούν απόψεις από όλους τους ενδιαφερόμενους για ένα 
φαινόμενο που έχει πολλαπλές διαστάσεις.

6. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Η έρευνα της Επιτροπής σχετικά με την ελληνική νομοθεσία που αφορά τα τυχερά παιχνίδια, 
περιλαμβανομένων των μεταρρυθμίσεών της που έγιναν στη διάρκεια των περασμένων 
μηνών και κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή δυνάμει της οδηγίας 98/34/ΕΚ, συνεχίζεται.   Το
                                               
1 OQ 0141/09, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20100211&secondRef=ITEM-
004&language=EN.
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αποτέλεσμα της διαδικασίας έρευνας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παροχή, από την 
Ελλάδα, των συμπληρωματικών στοιχείων που ζήτησε η Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2012.  
Η Επιτροπή πιστεύει ότι θα είναι σε θέση να παράσχει στην Επιτροπή Αναφορών περαιτέρω
πληροφορίες το αργότερο έως τον Σεπτέμβριο του 2012.

7. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. IV), που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας τον Ιούνιο του 2007.

Η παράβαση αφορά την παροχή υπηρεσιών αθλητικού στοιχήματος. Η διαδικασία κατά της
Ελλάδας περιλαμβάνει τους περιορισμούς που επισημαίνει ο αναφέρων (και καταγγέλλων). 
Επιπροσθέτως της προηγούμενης απάντησής μας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για τις ακόλουθες εξελίξεις:

Η αναθεώρηση του ελληνικού νόμου περί τυχερών παιχνιδιών βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. 
Μόλις πρόσφατα, οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν νέο σχέδιο νομοθετικών μέτρων στην 
Επιτροπή. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή αξιολογεί περαιτέρω πληροφορίες που παρείχαν οι 
ελληνικές αρχές για ορισμένα μέτρα που αποβλέπουν να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση των 
ελληνικών κανόνων περί τυχερών παιχνιδιών προς το δίκαιο της ΕΕ. Οι πληροφορίες αυτές
είχαν ζητηθεί από την Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2012. 

Στις 23 Οκτωβρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση με τίτλο «Προς ένα 
ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση». Με βάση
μια εμπεριστατωμένη δημόσια διαβούλευση, η ανακοίνωση αυτή αναπτύσσει ένα σχέδιο
δράσης που επιδιώκει να ενισχύσει τη διαφάνεια σε ολόκληρη την ΕΕ προς όφελος των 
εθνικών αρχών, των φορέων εκμετάλλευσης, των καταναλωτών και των συναφών τομέων, 
όπως οι φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμής ή υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης. Παρέχεται
προτεραιότητα σε πέντε τομείς δράσης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που υπάρχουν 
σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ:

 συμμόρφωση των εθνικών ρυθμιστικών πλαισίων προς το δίκαιο της ΕΕ
 ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας και της αποτελεσματικής επιβολής
 προστασία των καταναλωτών και πολιτών, των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων
 πρόληψη της απάτης και του ξεπλύματος χρήματος
 διαφύλαξη της ακεραιότητας του αθλητισμού και πρόληψη του στησίματος αγώνων.

Ταυτόχρονα με την έγκριση της ανακοίνωσης, η Επιτροπή κάλεσε τα οικεία κράτη μέλη να
παράσχουν ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη νομοθεσία τους για τα τυχερά 
παιχνίδια. Τα κράτη μέλη, κατά των οποίων έχουν κινηθεί διαδικασίες επί παραβάσει ή έχουν
υποβληθεί καταγγελίες, κλήθηκαν να παράσχουν νομικά και πραγματικά (ενημερωμένα) 
στοιχεία που να δίνουν τη δυνατότητα στην Επιτροπή να ολοκληρώσει την αξιολόγησή της 
όσον αφορά τη συμβατότητα με το δίκαιο της ΕΕ.

Με βάση τις απαντήσεις, η Επιτροπή θα επισπεύσει την ολοκλήρωση της αξιολόγησής της 
όσον αφορά τις εθνικές διατάξεις στις εκκρεμούσες υποθέσεις επί παραβάσει και καταγγελίες 
και, αν χρειάζεται, θα λάβει μέτρα επιβολής του νόμου, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη 
νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις 24 Ιανουαρίου 2013, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις συνεκδικαζόμενες
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υποθέσεις C-186/11 και C-209/11, Stanleybet και William Hill, αποφάνθηκε σχετικά με τη 
συμβατότητα του προηγούμενου ελληνικού ρυθμιστικού συστήματος για τις υπηρεσίες 
τυχερών παιχνιδιών προς το δίκαιο της ΕΕ. Οι εν λόγω κανόνες αποτέλεσαν επίσης τη βάση 
για αυτήν την αναφορά και καταγγελία. Στην απόφασή του, το Δικαστήριο σημειώνει πρώτα
ότι η εθνική νομοθεσία που παρέχει αποκλειστικό δικαίωμα και απαγορεύει σε παρόχους που 
είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος να προσφέρουν τα ίδια τυχερά παιχνίδια στην 
ελληνική επικράτεια αποτελεί περιορισμό της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή της ελεύθερης 
εγκατάστασης. Το Δικαστήριο παρατηρεί περαιτέρω ότι, ελλείψει κοινοτικής εναρμόνισης
στον τομέα αυτόν, εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να καθορίσει στους εν λόγω τομείς, 
σύμφωνα με τη δική του κλίμακα αξιών, τι απαιτείται για να διασφαλισθεί η προστασία των 
συγκεκριμένων συμφερόντων. Όπως έχει ήδη αναγνωρίσει η προηγούμενη νομολογία, ο
περιορισμός της προσφοράς τυχερών παιχνιδιών και η καταπολέμηση της εγκληματικότητας 
που συνδέεται με τα παιχνίδια αυτά, μπορούν να δικαιολογήσουν περιορισμούς επί των 
θεμελιωδών ελευθεριών. Ωστόσο, το Δικαστήριο τονίζει με έμφαση ότι τα περιοριστικά
μέτρα που επιβάλλονται από τα κράτη μέλη πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της 
αναλογικότητας και της μη διάκρισης, παράλληλα δε να διασφαλίζουν στην πράξη την 
επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων κατά τρόπο συνεκτικό και συστηματικό.

Έγκειται τώρα στο εθνικό δικαστήριο να διασφαλίσει ότι η εθνική νομοθεσία ανταποκρίνεται 
πράγματι στο μέλημα να μειωθούν οι ευκαιρίες για τυχερά παιχνίδια και να καταπολεμηθεί η 
εγκληματικότητα στην οποία προξενούν. Στην απόφασή του, το Δικαστήριο προτείνει στο
εθνικό δικαστήριο να λάβει υπόψη, σε σχέση με τον πρώτο στόχο, τα διάφορα στοιχεία του
νομοθετικού πλαισίου που διέπει το μονοπώλιο και τον τρόπο με τον οποίο αυτό λειτουργεί 
στην πράξη, καθώς και το γεγονός ότι το μονοπώλιο απολαύει ορισμένων δικαιωμάτων και 
προνομίων για τη διαφήμισή του, ή το γεγονός ότι το ανώτατο στοίχημα καθορίζεται ανά 
δελτίο (και όχι ανά παίκτη). Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο στόχο, το εθνικό δικαστήριο θα
πρέπει να εξακριβώσει την αποτελεσματικότητα των κρατικών ελέγχων, έχοντας κατά νου ότι
ένα μέτρο τόσο περιοριστικό όσο ένα μονοπώλιο πρέπει να υπάγεται σε αυστηρό έλεγχο ενώ 
η εποπτεία του μονοπωλίου από το Ελληνικό Κράτος, μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο 
δημόσια επιχείρηση, φαίνεται να είναι απλώς επιφανειακή.

Η απόφαση αναμένεται να δώσει ώθηση στη διαδικασία αναθεώρησης και να παράσχει 
πολύτιμη συμβολή στη διαδικασία μεταρρύθμισης.


